ONSDAG/VECKA 47

27

Flyt för Kim i Kalifornien
Snacka om kometkarriär.
För sju år sedan lämnade Kim
Andreasson, 27 år, Varberg
och for till USA för att studera. Resultatet blev så framgångsrikt att han som en av
ytterst få svenskar – och amerikanare för den delen – nu tas
med i uppslagsverket ”Who´s
who in America”.
– Väldigt kul, det var inget jag
väntade mig, berättar han.
I amerikanska ”Vem är vem”
återfinns data om landets absoluta elit. Ledande politiker, företagare, forskare och andra prominenta personer i USA, till antalet
omkring 100 000 . Vilket förstås
ändå bara är någon promille av
hela den amerikanska befolkningen.
Hur Kim Andreasson – uppväxt i Vare och Breared med
Ankarskolan som första utbildningsanhalt – hamnat i denna
celebra skara vet han inte ens
själv.
– Det går ju till så att man blir
nominerad, och det måste väl
någon kollega ha gjort på de jobb
jag haft, tror han.

Tillhör eliten
För att sedan passera nålsögat
krävs dock förstås en gedigen
bas i det amerikanska samhällets
toppskikt.
Och det har Kim Andreasson
skaffat sig. Först genom studier
på Columbia University i New
York som producerat nobelpristagare på löpande band. Där han
tog en magisterexamen i internationella affärer. Men också
genom jobb i bland annat FN.
För två år sedan fick han exempelvis ansvaret för att arrangera
konferensen World Leadership
Forum med Bill Clinton i spetsen
bland idel kända talare.
På den vägen är det sedan han
nu flyttat till Santa Monica, en
soldränkt stad i utkanten av Los
Angeles på västkusten. Känd
från TV-serien Baywatch som
spelats in just där.
– Ett fantastiskt ställe att bo
på, härligt klimat, 20 grader året
om, summerar Kim Andreasson.

Redan som 11-åring föll han
för trakten när familjen under en
jorden-runt-resa gjorde sitt första stopp i Los Angels.
– Här fanns ju Disneyland och
jag upplevde detta som den
bästa platsen på jorden, jag ville
tillbaka hit, berättar han.
När så ett litet företag vid årsskiftet sökte personal till en FNundersökning nappade Kim
Andreasson.
– Jag sökte och fick jobbet, det
skulle ta tre månader men när
rapporten var klar ville de att jag
skulle fortsätt på heltid, berättar
han.

Politik på internet
Kim Andreasson beskriver sitt
nuvarande jobb som konsult
med politik på internet, e-demokrati, på schemat. Ovanligt nog
promenerar han till kontoret i en
trakt som kanske framför andra
förknippas mest med massbilismen.
– Det är nog också bara jag
och fem andra med hundar som
är ute och går, fast nu funderar
jag faktiskt också på att köpa en
bil, säger han.

Bor med varbergsbor
Ett annat mycket märkligt sammanträffande är att han nu
sedan en tid tillbaka delar lägenhet med fyra andra varbergsbor.
Varav den ene är riksdagsmannen Kjell-Erik Karlssons son
Niklas.
– Honom har jag känt sedan
sexårs åldern, vi spelade fotboll
ihop hemma i Varberg, världen
är väl ändå liten, säger Kim
Andreasson.
Annars är kontakterna med
Västkusten i Sverige ytterst
glesa.
– De har blivit färre och färre,
nu är det tre år sedan jag var
hemma senast. När jag bodde i
New York åkte jag hellre till Los
Angeles, berättar han.
Så krävs förstås också tid för
sådana långväga utflykter. Och
det verkar inte Kim Andreasson
ha i något överflöd.
– Nej, jag har ju två andra
jobb också, dels gör jag en hemsida för nobelpristagaren Joseph

Bytte Västkusten i Varberg mot Västkusten i USA. På kuppen blev Kim Andreasson så etablerad i den
amerikanska eliten att han nu hamnat i uppslagsverket ”Who´s who in America”. – Ett fantastiskt ställe
att bo på, 20 grader året om, säger han
Foto: Lina Andreasson
Stiglitz, och jag skriver även texter för en annan tankesmedja,
berättar han.
Kanske behövs inte heller
besöken i Sverige eftersom han
nästan dagligen stöter på svenskar i Santa Monica.
– Häromdagen satt en tjej i
kassan på supermarketen som
hette Josefin på namnskylten.
Visst, hon var svenska, flera hundra kommer också hit för att studera, berättar han.

Också sportgalning
Pressad om sin fritid medger
dock Kim Andreasson att han
fortfarande är sportgalning, nu
är det amerikansk fotboll som
gäller.
– Fast politik är mitt huvudintresse, den följer jag mycket
noga, säger Kim Andreasson som
nu har siktet inställt på ytterligare studier och en doktorsexamen.
Så kan det alltså gå för den
som råkar lämna Varberg…
Jan Söderlind

Kim Andreasson vid piren i Santa Monica – ett ställe känt för att TV-serien ”Baywatch” spelas in just här.
Foto: Lina Andreasson

Kim Andreasson bor i Santa Monica utanför Los Angeles där han arbetar med internationell politik och e-demokrati på nätet.
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Kim Andreasson tog en magisterexamen år 2 000 vid Columbia University i New York.
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